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I. Lokalizace památky: 

Kraj: Středočeský

Okres: Nymburk 

Město: Poděbrady

Objekt:  Sloup se sochou Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty)

Bližší určení místa:    Jiřího náměstí   50°8′33,91″ s. š., 15°7′2,91″ v. d.

II. Údaje o památce:  

 Datace: 1765

Sloh - rokoko

 Autor:  Josef Bergmann (1713–1789)  ?

Materiál: pískovec

Evidenční číslo kulturní památky: Sousoší je od roku 1958 chráněno jako kulturní památka 
České republiky. Ústřední seznam nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 

35365/2-1926.

III. Údaje o akci:  

Vlastník památky: Město Poděbrady

 Objednatel: Město Poděbrady

 Zhotovitel, autor fotografií: BcA. Zdeněk Šmahel

Laboratorní analýzy: Ing. Zuzana Valentová, Ing. Michal Pech

Doba zpracování:    březen-duben  2019

Počet stran: 52 + přílohy /Laboratorní analýza, původní rest. zprávy z archivu NPU Praha/

 Počet vyhotovení: 3 x tištěná podoba, 1 x elektronická podoba      

Místo uložení restaurátorské dokumentace:  1x tištěná + 1x elektronická podoba- Národní 
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, 1x tištěná+ 1x elektronická 
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Dokumentace je chráněna ve smyslu zákona číslo 89/1990 sb. v úplném znění (autorský 
zákon) s tím, že právo k užití ve smyslu zákona číslo 20/1987 sb. v plném znění (o památkové 
péči) má Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště a vlastník památky. 

IV. Popis památky

Mariánský sloup na Jiřího náměstí v Poděbradech je pískovcový rokokový mariánský sloup se
sochou  Neposkvrněné  Panny  Marie (latinsky  Immaculaty)  a  čtyřmi  sochami  světců  na
podstavci kolem sloupu.  Sloup má bohatě členěný podstavec na několikastupňovém soklu,
ozdobený  rokokovými ornamenty.  V jeho  rozích  stojí  sochy  svatého  Václava,  svatého
Vojtěcha, svatého Floriána a svatého Prokopa. Prostřed podstavce je hranolový postament,
který přechází ve štíhlý sloup s korintskou hlavicí a sochou Panny Marie.

Jedná  se  o  klasickou  dispozici.  Mariánské  sousoší  se  skládá  z  centrálního  podstavce  o
čtvercovém půdorysu, v jehož rozích se na diagonálně situovaných hranolových postavcích
nacházejí  sochy  čtyř  světců:  sv.  Václava,  sv.  Vojtěcha,  sv.  Floriána,  sv.  Prokopa  (v
dokumentaci k restaurování z roku 1970 určena jako socha sv. Norberta). 

U paty konstrukce nachází se dvoustupňové nepůvodní cementové šestiboké schodiště. Na
toto  navazují  dva  stupně  neprůběžného jednobokého schodiště,  ohraničeného  podstavci
soch. Hmota podstavce je horizontálně rozčleněna do dvou základních rovin. Spodní část,
navazující bezprostředně na schodiště je oddělena od další hmoty pásem s profilací.  Horní
část masivního podstavce je zakončena výrazně profilovanou římsou. Na okosených rozích
centrálního hranolu podstavce jsou od úrovně profilovaného pásu až po římsu situovány
hranolové podstavce  soch světců s  volutami  při  jejich spodním a horním okrajem.  Dolní
voluta je výrazně větší, než voluta horní na niž navazuje profilovaná římsa horního okraje
celého podstavce. Čelní, pohledové plochy podstavců s volutami jsou ozdobeny plastickým
motivem rokají  se stavených do tvaru zrcadel/kartuší.  Kvádry,  umístěné v dolní  polovině
těchto nárožních podstavců (pod úrovní profilovaného pásu) z čelní strany ještě o několik
desítek  centimetrů  předstupují  před  zbývající  hmotu  celého  komplexu  podstavce.  Nad
římsou umístěné sochy světců stojí na podnožích tvarovaných ve formě obrácených konzol s
vystupující volutou ve spodní části. Reliéfní výzdoba pohledové strany podnoží je pojednána
shodně jako v případě nárožních podstavců s dvěmi volutami. Na ose půdorysu, uprostřed,
za zády soch světců, je umístěn ústřední motiv sousoší – sloup završený sochou Panny Marie.
Spodní  část  sloupu  tvoří  hranol  o  čtvercovém půdorysu,  jenž  je  při  svém horním  okraji
doplněn o profilaci složenou z konvexních a konkávních tvarů s reliéfní výzdobu s rokajovými
motivy a zakončený masivní  jednoduše profilovanou římsou. Dále je zde vyveden reliéf –
městský znak a do kamene tesané nápisy s letopočty vztahujícími se k renovacím památky.
Na  tomto  podstavci  spočívá  sloup  s  patkou,válcovým  dříkem  a  hlavicí  v  iónském  slohu.
Vrcholem sochařské  výzdoby  je  socha  Panny  Marie  -  Imaculaty  stojící  na  globu  v  gestu
sepjatých rukou s bohatou draperií a svatozáří tvořenou šesticípími hvězdami.  Výška celého
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pomníku je přes 11,68m. T toho výška sloupu s hlavicí 4,150m. Výška hranolového soklu pod
sloupem  1,796m.  Výška  sochy  sv.  Marie  2,027m,  výška  sochy  sv.Prokopa  je  cca  1,85m.
Nejdelší strana základny schodiště (beton) cca 3,3m, výška jednotlivých schodů cca 15cm,
šířka schodů cca 30cm. Kratší strana základny schodiště cca 2m.

V. Historie památky 

Na počátku 30.  let  18.  století poděbradská městská rada odsouhlasila  náhradu zchátralé
sochy  Panny  Marie,  stojící  odedávna  na  rynku,  novým  sousoším.  Město  však  na  stavbu
nemělo peníze. První  model sochy vytvořil  poděbradský sochař a řezbář Václav Bergman.
Děkan Antonín Gottfried Mollinari však nebyl spokojen, a proto další model vytvořil řezbář
z Kostelce nad Černými lesy. Dlouho se však nic nedělo. 

Zájem o novou sochu opět ožil až za  morové epidemie roku 1762.  Mor město zachvátil už
v letech 1712–1714 a  1747–1749.  Obyvatelé  města chtěli  stavbou nové sochy napomoci
tomu, aby epidemie město tentokrát ušetřila. V letech 1762–1765 pomocí sbírky shromáždili
potřebné finanční prostředky. Na rynek bylo sousoší umístěno roku 1765. Dle Hrabětové je
autorství  sousoší  připisováno místnímu sochaři  Josefu Bergmannovi  (1713–1789).  Naopak
dle Šmilauerové není tvůrce konečné podoby sousoší s jistotou znám, neboť se nedochovaly
příslušné městské knihy. Mariánský sloup pochází z roku 1765. 

Sloup má bohatě  členěný podstavec  na  několikastupňovém  soklu,  ozdobený  rokokovými
ornamenty. V jeho rozích stojí sochy svatého Václava, svatého Vojtěcha, svatého Floriána a
svatého Prokopa.  Původně bylo složení  soch jiné,  protože do roku 1837 se  na místě  sv.
Václava nacházela docha  svatého Gotharda. Uprostřed podstavce je hranolový postament,
který  přechází  ve  štíhlý  sloup  s korintskou  hlavicí a  sochou Panny  Marie.  V minulosti  se
o svátcích všech uvedených světců ke sloupu konala procesí. 1

První větší oprava proběhla roku  1837. V 19. století byl sloup nakolik poškozen zatékáním
dešťové  vody,  že  mu  hrozilo  zřícení.  Roku  1896 bylo  sousoší  opraveno  akademickým
sochařem A. Horákem. Poslední známé restaurátorské zásahy 1970, 2007.

VI. Ikonografie 

1 Wikipedie
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Socha sv.Vojtěcha

Svatý Vojtěch je často vyobrazován v českém, slovenském, polském a uherském výtvarném
umění. 

Reprezentační vyobrazení: klidně stojí nebo žehná (to je od baroka jeho pravá podoba, tzv.
vera  effigies).  Jeho  oděv  bývá  nejčastěji  biskupský (kasule,  pluviál),  na  hlavě  biskupská
mitra, v ruce  biskupská berla, dále může držet své atributy mučednictví: šípy, kopí,  veslo
(pádlo),  heraldické  znaky  pražského  biskupství  a  (nebo)  kláštera  v  Břevnově  (břevno
odklizené z pramene potoka, zvaného nadále Vojtěška)

Socha Sv. Prokopa

Ve  středověku byl  svatý Prokop zobrazován jako  řeholník v mnišském oděvu, nejčastěji  v
černé  kutně  benediktinského  řádu.  V baroku také  jako  opat v pontifikáliích s berlou a
mitrou. V levé ruce drží knihu (řehole sv. Benedikta) a od 17. století kříž, kterým krotí ďábla.
Jeho hlavním individuálním atributem je  ďábel upoutaný na řetěze, kterého má u nohou,
nebo  na  něm  stojí,  nebo  ho  má  zapřaženého  do  pluhu  (oře  s  ním).  Vyobrazen  bývá  v
prostředí jeskyně. Je-li v epickém výjevu, pak stojí u studánky s knížetem Oldřichem, nebo
sedí v jeskyni, či oře na poli. 

Socha svatého Václava

Český kníže a světec, který je hlavním patronem Čech a Moravy a symbolem české státnosti. 
(Štít se znakem, kopí).

Socha sv. Floriana

Katolický  světec,  mučedník.  Za  vlády  Diokleciána  byl  jednou  z  obětí  jeho  zásahů
prostřednictvím čtyř protikřesťanských ediktů z let  303 a  304.  Je znázorňován v oblečení
římského důstojníka (helmice) s nádobou na hašení- přímo hasící požár. Jeho kult byl značně
rozšířen i v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru.
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VII. Restaurátorský průzkum 

Restaurátorský  průzkum byl  zacílen na aktuální  stav  kamenných prvků a  nejpoškozenější
partie sloupu. Byla provedena podrobná fotodokumentace kritických míst prasklin z plošiny.
Vizuální průzkum z plošiny shledal na povrchu kamene biologické depozity (mech, lišejník),
prach,  drobné  koroze  hran,  místy  dochází  k zvětrávání  kamene.  Cílem  průzkumu  bylo
zmapování případných dochovaných barevných polychromií a posouzení závažnosti statické
lability konstrukcí architektury sloupu a kritická místa – praskliny na sochařské výzdobě. 

a) Souhrn informací z průzkumu  v roce 2019

Schodiště

Schodiště  pod základnou Mariánského pomníku jsou  místo pískovce tři  řady  betonových
schodů. První dva schody jsou sdružené v 40cm a tvoří mohutný základ. Betonová hmota
reaguje na statické změny a dochází k trhlinám.  Nepodařilo se dohledat, zda byly dodatečně
vytvořeny dle původního tvarosloví.  Nad schodištěm dochází  také ke statickým posunům
centrálních základových bloků.  Doporučuji nahradit betonové bloky za pískovcové schody
s jistícími kovovými (nerez) kramlemi. Provést dodatečně odizolování základu pomníku od
vzlínající vlhkosti!

Sokl – architektura pomníku

Masivní  pískovcové  bloky  jsou  v okolí  spár  popraskané.  Dochází  k uvolnění  povrchových
tmelů.  Lokálně  dochází  k zvětrání  pískovce  vlivem  hydroskopických  solí.  Zvýšená  vlhkost
pískovce,  poškozené  tmely,  nové  –  čerstvé  trhliny  v kameni  mimo  spárořez.  Centrální
podstavec o čtvercovém půdorysu, v jehož rozích se na diagonálně situovaných hranolových
podstavcích nacházejí sochy čtyř světců: sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Floriána, sv. Prokopa (v
dokumentaci  k  restaurování  z  roku  1970  určena  jako  socha  sv.  Norberta).  Parapet
centrálního  masivního  soklu  je  tvořen  nad  profilovanými  římsami  hrubým  betonem.
Betonová směs je  tvořena křemičitými  zrny  0,5-1cm.  Jsou patrné světlé  spáry,které  jsou
tvořeny prasklinami betonové desky? Není zcela jasné, jaká je hloubka cementového tmelu.
Povrch je  pokrytý  biologickými  depozity.  Doporučuji  provést  hloubkovou revizi  betonu a
finálně  povrch  chránit  falcovanými  olověnými  pláty,  které  dokonale  kopírují  křivky
architektury a zamezí prosakování srážkové vlhkosti.
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Sochařská výzdoba 

Pískovcové  reliéfy  na  hranolovém  soklu  pod  sloupem.  Rostlinný  vlis  pod  parapetem
hranolového  soklu  sloupu.  Sokly  pod  sochami  světců.  Korintská  hlavice  na  sloupu.
Profilované římsy.

Sv. Prokop, sv. Vojtěch, sv. Florián, s. Václav, na sloupu sv. Marie (Immaculata). Prachové,
biologické  depozity.  Kámen  je  bez  původní  polychromie.  Pouze  na  hlavici  byl  nalezen
nepatrný  fragment  barevnosti.  Výrazné  praskliny  na  soše  sv.  Prokopa.  Tmely  z minulých
restaurátorských zásahů jsou precizně provedeny. Nepatrná barevná odchylka (světlejší) a
menší  pevnost  nejsou  zásadním  problémem.  Posledně  řešené  komplikace  u  soch,  např.:
a)držení - ukotvení poškozených atributů (berla, prapor, kříž) - v pořádku; b)sochařské filunky
nahrazené  minerálním  tmelem  stále  dobře  fungují.  Doporučuji  revizi  tmelů,  celkovou
penetraci kamene  i tmelů organokřemičitým konsolidantem.

Zlacení

Není  nalezeno výrazné poškození  zlacených atributů.  Doporučuji  provést očištění  a revizi
drobného poškození povrchové úpravy zlacení.

Polychromie- barevnost

Kámen je bez původní polychromie. Pouze na hlavici sloupu byl nalezen nepatrný fragment
barevnosti.  Vzorek odebral z plošiny BcA. Zdeněk Šmahel. Mikrochemické zkoušky provedli
Ing. Zuzana Valentová a Ing. Michal Pech. Z výsledků průzkumu je patrné, že sochy byly v
minulosti opatřeny nátěrem. Odebraný vzorek obsahuje sled bílých a lomeně bílých nátěrů,
které  podle  mikrochemických  zkoušek  obsahují  olovnatou  bělobu  a  olejové  pojivo.  Na
povrchu vzorku je dále patrná tenká světle okrová vrstva.

Vrstva               Popis                                                  HNO3 KI Fe(CN)64- NaOH          Tloušťka[µm]

 5.        lazurnísvětleokrovávrstva                                                                                                 10–30

4.         lomeněbílýnátěrpigmentovanýolovnatoubělobou               Pb rozp.                     130–200 

3.         bílýnátěrpigmentovanýolovnatoubělobou                             Pb rozp.                    100–150 

2.         lomeněbílýnátěrpigmentovanýolovnatoubělobou               Pb rozp.                             200 

1.         fragmentbílévrstvysobsahemolovnatéběloby                       Pb rozp.                           >100

7



RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

b) Souhrn informací z restaurování v roce 2007

Restaurátorský průzkum  

Na  památce  byl  prováděn  restaurátorský  průzkum  pří  kterém  byly  odebrány  vzorky
monochromní  barevnosti  a  vzorky  krusty  kamene,  které  byly  podrobeny  laboratornímu
průzkumu. Dále byl proveden biologický průzkum. Výsledky analýz sloužily jako východisko
pro stanovení metodiky restaurování, sanaci a preventivní ošetření kamene.

Na základě vyhodnocení výsledků laboratorního průzkumu bylo možné přesně určit míru a
lokalitu užití odsolovacích zábalů, druh konsolidačního a hydrofobizačního prostředku, jakož i
míru  jejich  aplikace.  V  návaznosti  na  použití  těchto  prostředků  byla  navržena  specifická
hmota pro plastické doplnění chybějících částí.

Čištění

Celkové čištění bylo prováděno postupně a bylo aplikováno přiměřeně k náročnosti a stupni
poškození kamene. V případě extrémně narušeného povrchu byl kámen nejprve zpevněn a
teprve  po  vyzrání  konsolidantu  bylo  přistoupeno  k  čištění.  Čistící  proces  byl  prováděn
opakovaně tzv. mokrou cestou. U více znečištěných partií byly lokálně uplatněny postupy se
zábaly,  především  ve  spodních  soklových  partiích.  Chemické  čištění  bylo  aplikováno
celoplošně.  V  případě schodiště byla aplikována chemie,  která vyhubila  rostliny i  s  jejich
kořenovým systémem.

  
Odstranění nevhodných vysprávek

Staré,  již  nevyhovující  vysprávky  byly  nahrazovány  novými.  Posuzovány  a  případně
odstraňovány byly postupně v průběhu restaurování. Při jejich redukci bylo dbáno na to, aby
nedošlo k úbytku autentické hmoty originálu.

Osolovací zábal

Po odstranění všech nečistot a nevyhovujících vysprávek byl ve spodní části památky - na
soklu – lokálně proveden odsolovací  zábal.  Odstraněním solí,  které se usadily na povrchu
kamene  byla  následně  zlepšena  schopnost  kamene  penetrace  konsolidačních  a
konzervačních prostředků.
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Rekonstrukce a vyzlacení atributů

Atributy světců byly demontovány a následně v ateliéru důkladně očištěny. Kovové části byly
povrchově ošetřeny proti korozi. Berle sv. Vojtěcha a sv. Prokopa byly poškozeny. Bylo nutno
je vyrovnat a vytvarovat. Všechny atributy byly vyzlaceny 24 karátovým zlatem. 

Rekonstrukce chybějících častí a plastická retuš

Na očištěnou a konsolidovanou plochu kamene byly  doplněny a domodelovány chybějící
části.  Pro  tuto  fázi  byla  použita  hmota  na  bázi  hydralického  pojiva.  Hrubozrnost  byla
zpracována lokálně,  podle požadavku restaurátora.  Lokálně byla rovně řešena barevnost,
probarvení bylo provedeno ve hmotě. Vyplnění spár mezi jednotlivými kameny soklu bylo
provedeno tmelem na bázi hydraulického vápna, tmel byl vhodně pigmentován ve hmotě.
Byl kompletně obnoven spárořez mezi bloky schodišťových kamenů. U soch sv. Vojtěcha a
sv. Prokopa byly domodelovány ruce. U sochy sv.Václava bylo doplněno kopí a křížek, tyto
doplňky byly následně vyzlaceny.

Barevná retuš a patinace 

Pro celkové propojení a nových a původních částí a z důvodů zachování vzhledu historické
patiny byla dle potřeby provedena barevná retuš a patinace památky.

Závěrečná povrchová úprava

Na závěr byl povrch kamene ošetřen hydrofobním prostředkem, který blíže určil předchozí
restaurátorský průzkum. Ten byl zvolen tak, aby byl adekvátní nejen k materiálu kamene, ale
také k  použitému konsolidantu.  Díky  této  kombinaci  došlo  k  maximalizaci  účinku celého
restaurátorského procesu.

Použité materiály

Funcosil  100-500  (Remmers);  tmely  s  pojivy:  hydraulické  vápno,  vápno;  přírodní  hlinky,
Primal; Porosan (Remmers SNL)

Laboratorní průzkum

Salinita - povrchová vrstva kamene:          1) podstavec - cca 0,5 m nad okolním terénem 2)
sv. Vojtěch – drapérie
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Ve vzorcích zjištěna přítomnost síranů a dusičnanů. Jejich obsah byl klasifikován jako vysoký
podle ČSN i WTA.

Mikroskopická stratigrafie:

podstavec  –  vzorek  tvořen  jemně  až  střednězrnným  pískovcem  s  výplňovým,  převážně
jílovým tmelem, kámen potažen vrstvou nečistot ve vrstvě cca 0,25 mm

sv. Vojtěch – kámen nadměrně zasolen dusičnany, na jeho povrchu nebyla zjištěna žádná
barevná vrstva

vzorek 227 – povrchová vrstva kamene, zjištěna křemenná zrna prosycena žlutě zbarvenou
hmotou – zřejmně organické povahy, lze předpokládat,  že v minulosti byl kámen opatřen
olejovým nátěrem

Mimo to na vzorku zjištěna vrstva bílé barvy a velmi tenký, patrně moderní nesouvislý nátěr
v nažloutlém tónu.

c) Souhrn informací z restaurování v roce 1970

Architektura sloupu je ve své spodní části značně porušena, místy rozpad kamene, uvolněné
spárování.

Socha Panny Marie

Stav před restaurováním: 

Poškozena prachovým depozitem, biologické poškození (mechy a lišejníky) v měkčích partiích
kamene vyleptány velké plochy. Výrazné ztráty především v modelaci rukou. Velmi zeslabeny
zvláště prsty, právě tak i prsty nohou. Socha má v partii nohou velkou horizontální lassu. Tato
je  zajištěna  dlouhou  měděnou  kramlí  zapuštěnou  ze  zadní  strany  sochy  přes  hmotu
zeměkoule, na které P.M. stojí. Po obou stranách ještě dvě kratší železné kramle.

Stav po restaurování:

Provedeno  vyčištění,  odstranění  mechů,  vyleptané  části  zpevněny  a  doplněny  umělým
kamenem shodného charakteru s originálem pískovce. Železné krátké kramle vyměněny za
delší, mosazné a to tak, aby byly jedním koncem upevněny pod lassou. 
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Hlavice sloupu

Stav před restaurováním:

Poškozena znečištěním a biologickým napadením (mechy, lišejníky),  vypadané a narušené
spárování a to jak na styku hlavice se sloupem tak mezi hlavicí a sochou Panny Marie. 

Stav po restaurování:

Provedeno očištění, zpevnění, vyspárování a doplnění chybějících částí.

Sloup

Stav před restaurováním:

Poškozen znečištěním, na mnoha místech byly vyleptány části kamene, vyskytují se rovněž
měkké – hlinité části. Na patce sloupu vertikální lassa.

Stav po restaurování:

Provedeno očištění, zpevnění, doplnění vyleptaných partií. Patka sloupu stažena manžetou z
barevného  kovu.  Doplněno  uvolněné  spárování,  plastická  ornamentální  výzdoba
hranolového podstavce byla doplněna umělým kamenem ve shodě s originálním pískovcem.

Socha sv. Vojtěcha

Stav před restaurováním:

Poškozena  znečištěním,  místy  biologické  poškození  (mechy,  lišejníky),  vyleptané  části
kamene. Levá ruka držící berlu uražena. Pravá ruka držící křížek – cementová – rozpadající se.

Stav po restaurování:

Provedeno očištění,  zpevnění,  doplnění vyleptaných partií.  Obě ruce nahrazeny novými –
vytesány z hořického pískovce stejné zrnitosti.

Socha sv. Floriána

Stav před restaurováním:

Poškozena  znečištěním,  biologické  poškození  (mechy,  lišejníky),  vyleptané  části  kamene.
Zakončení praporce utrženo, levá noha uražena.
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Stav po restaurování:

Provedeno očištění, odstranění mechů atd., kámen zpevněn. Zakončení praporce doplněno
umělým kamenem. Levá noha vysazena hořickým pískovcem. 

Socha sv. Prokopa (uveden jako sv. Norbert) 

Stav před restaurováním:

Poškozeno  znečištěním,  vyleptaný  kámen  především  v  partii  nohou,  kde  má  sv.  Prokop
stočeného čerta, dále v zadní části sochy. 

Stav po restaurování:

Provedeno  očištění,  odstranění  mechů  atd.,  kámen  zpevněn,  zurážené  chybějící  části
doplněny umělým kamenem.

Socha sv. Václava

Stav před restaurováním:

Poškozena znečištěním, biologické poškození (mechy, lišejníky) v zadní částí sochy vyleptané
velké části kamene. Zakončení praporce uraženo. 

Stav po restaurování:

Provedeno očištění, odstranění mechů atd., kámen zpevněn. Zakončení praporce doplněno
umělým kamenem shodným s pískovcem.

Architektura podstavce

Stav před restaurováním:

Pískovec různých druhů a zrnitostí. Římsa podstavce značně znečištěna stékající vodou po
celé památce – usazeniny - karbony. Volutové zakončení na nárožích pod sochami světců
silně  poškozeno,  jak  mechanicky,  tak  vlastním  rozpadem  kamene,  především  na
severozápadní  straně  památky  -  silně  narušená  místa.  Spárování  narušeno  –  staré
cementové vysprávky. V dolní části architektury bujné, vzrostlé mechy. 
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Stav po restaurování:

Provedeno  očištění  celého  podstavce,  odstranění  usazenin  a  karbonů,  zpevnění  kamene
fixáží.  Doplněna  ornamentální  plastická  výzdoba  na  nárožích  pod  sochami  světců,  velká
zvětralá místa a doplněno spárování. 

Použitý materiál

drcený pískovec, vápno, měděné kramle a manžeta, akronex RTZ 500, barvy (pigmetny ? -
lokální barevná retuš)

d) restaurování v roce 1890, 1863, 1837

Nápisy  na  hranolovém  soklu  pod  sloupem.  Od  postavení   Mariánského  pomníku  ⃰ 1765
opravy 1890, 1863, 1837.

VIII. Restaurátorský záměr

Čištění

Náletovou zeleň je třeba předem vhodným způsobem odstranit,  včetně prevence dalšího
napadení.  Bude provedeno základní očištění kamene mechanickými postupy a omytím od
trusu, povrchových nečistot a volných solných výkvětů. Odstraněna bude náletová zeleň a
sanováno  bude  napadení  řasou.  Povrch  kamenných  článků  bude  očištěn  vysokotlakou
horkou  parou.  Dle  potřeby  budou  nečistoty  naměkčovány   organickými  rozpouštědly.
Vyjmuty budou uvolněné články a starší  nevhodné nebo nefunkční  vysprávky a otevřeno
bude narušené spárování. Spáry budou zbaveny od prachu. Černé síranové povlaky (tenká
vrstva  srostlá  s podkladem)  a  krusty  (silnější  tvrdá  vrstva,  odpojená  od  podkladu)  jsou
kameni škodlivou vrstvou, která díky větší tepelné roztažnosti, vyšší pevnosti a pohltivosti
tepla  působí  zasolení  podkladu.  Tuto  vrstvu  je  třeba  chemickým  prostředkem  narušit  a
vodou odmýt. Odstranění povlaku a krust nemusí být ze 100% plochy, postačí její ztenčení a
rozrušení na menší plošky. Zesvětlení podkladu vede ke snížení ohřevu fasády osluněním a
zpomalení  procesu  degradace.  Doporučený  prostředek  : Kombinace  abrazivní  čištění  a
chemického. Na závěr bude provedeno čištění regulovaným proudem páry. 
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Trhliny

Trhliny  budou  injektáží  zpevněny.  Použit  lze  plastifikovaný  organo-křemičitý  prostředek.
V případě  částí,  u  nichž hrozí  odpadnutí,  budou mechanicky  zajištěny  vložením nerezové
armatury  do vrtu  vedoucím napříč.  Použít  lze  nerez  armatury  vložené  do hydraulického
pojiva. Odlámané části budou bodově přilepeny lepidlem na epoxidové bázi.

Kovové armatury

Ze  zkorodovaných  trnů  budou  odstraněny  zbytky  barev  a  korozní  produkty  budou
mechanicky odstraněny.  Očištěný povrch bude pasivován  a  poté  opatřen  nátěrem černé
matné  barvy  s antikorozními  přídavky.  Dodatečně  jistící  kované  táhla  budou  nahrazeny
nerezovým systémem. 

Demontáž – transfer 

Betonové stupně bude nutno opravit nahrazením odpovídajícího profilu novým pískovcovým
prvkem.   Z přírodního  kamene  budou  vytesány  repliky  odvoditelných  zaniklých  prvků
(parapet).  Sochu  sv.  Prokopa  doporučuji  restaurovat  po  demontáži  v ateliéru,  vzhledem
k čerstvé trhlině ve spodních patiích.

Odsolení

Podle  potřeby  bude  provedeno  odsolení  silně  zasolených  míst  soklové  části  a  v místech
s kompaktní  krustou,  zabraňující  difusi  vodních  par.  Odsolení  bude  prováděno  nejprve
/opakovanými/  zábaly.  Výsledek  postupu  bude  laboratorně  ověřován.  Pokud  nebude
výsledek  uspokojivý,  budou krusty  uvolňovány  mechanicky,  nebo  laserem,  podle  povahy
krusty. 

Konsolidace

Zvětralá hmota kamene bude zpevněna hydrofilním organokřemičitým prostředkem. Bude
provedeno  preventivní  ošetření  kamene  proti  biologickému  napadení  na  zastíněných  a
vlhkosti exponovaných místech.
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Plastická retuš a tvarové rekonstrukce

Bude provedeno pouze lokální doplnění defektů hloubkově probarvenou tvárnou směsí na
minerální  bázi.  Přirozeně  opotřebované  povrchově  korodované  povrchy  nebudou  plošně
převrstvovány.  Doplněny  budou  chybějící  prvky  a  odražené,  nebo  erozí  strávené  části
kamene, podle povahy poškození vysazením přírodním kamenem podobné struktury, nebo
domodelováním  z umělého  kamene  s anorganickým  pojidlem.  Plastická  retuš  bude  brát
zřetel  na  celkovou  míru  poškození.  Nové  doplňky  budou  sceleny  s  okolním  povrchem
provedením strukturální retuše a lokální barevné retuše.  
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FOTOGRAFIE MARIÁNSKÉHO SLOUPU 2019

 Sloup se sochou Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty). Poděbrady. 

Výška sochy sv. Marie cca 2,027m.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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Socha Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty). Poděbrady.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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Socha Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty). Poděbrady.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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Socha Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty). Poděbrady.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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Socha Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty). Poděbrady.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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Socha Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty). Poděbrady.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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Socha Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty). Poděbrady.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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Hlavice pod sochou Panny Marie (Immaculaty). Místo odběru barevnosti.Poděbrady.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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Hlavice pod sochou Panny Marie (Immaculaty). Poděbrady. 60cm

Dělený dřík sloupu se sochou Panny Marie (Immaculaty). Poděbrady.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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Dělený dřík sloupu + patka sloupu. 

Rostlinný reliéf hranolového soklu. Poděbrady.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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Rostlinný reliéf hranolového soklu. Poděbrady.

Opraveno 1863, Obnoveno 1896

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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Erb města Poděbrady, západní strana pomníku.

Západní strana pomníku.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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Renovováno roku 1837

Východní strana pomníku.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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Sokl pod sochou sv. Floriána.

V popředí sokl sochy sv. Václava. Vrchní část parapetu celého pomníku k hranolovému soklu
pod sloupem je tvořena hrubým cementovým tmelem. Betonová směs je obsahuje křemičitá
zrna 0,5-1,5cm. Jsou patrné světlé spáry jednotlivých pískovcových bloků i trhlin. Není zcela
jasné, jaká je síla cementového tmelu. Povrch je pokrytý biologickými depozity.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Socha svatého Václava s kopím a štítem na Mariánském pomníku v Poděbradech.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Socha svatého Václava s kopím a štítem na Mariánském pomníku v Poděbradech.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Socha svatého Václava s kopím a štítem na Mariánském pomníku v Poděbradech.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019

32

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%ADt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kop%C3%AD


RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Sv. Prokop, Mariánský pomník v Poděbradech.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Sv. Prokop, Mariánský pomník v Poděbradech. Trhlina, spodní partie přední/ zadní strany
sochy.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

 

Mariánský pomník v Poděbradech. Trhlina, pravá strana pod berlou sochy Sv. Prokopa.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Sv. Prokop, Mariánský pomník v Poděbradech.

Výška sochy sv.Prokopa je cca 1,85m.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, březen/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Zleva král Jiří na koni v pozadí fotografie.  Sv. Prokop a ořez fotografie sv. Václav.

Zleva král Jiří na koni v pozadí fotografie.  Sv. Vojtěch detail sv. Florián.
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Sv. Vojtěch. Mariánský pomník v Poděbradech.
Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Sv. Vojtěch. Mariánský pomník v Poděbradech.  Detail. Levá část z umělého kamene.

Sv. Vojtěch. Detail ruky.  Mariánský pomník v Poděbradech.
Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Sv. Vojtěch.  Mariánský pomník v Poděbradech.
Fotografie: Zdeněk Šmahel, březen/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Sv. Florián. Mariánský pomník v Poděbradech.
Fotografie: Zdeněk Šmahel, duben/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Sv. Florián. Mariánský pomník v Poděbradech.
Fotografie: Zdeněk Šmahel, březen/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Architektura Mariánského pomníku v Poděbradech.
Fotografie: Zdeněk Šmahel, březen, duben/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Architektura Mariánského pomníku v  Poděbradech.
Fotografie: Zdeněk Šmahel, březen, duben/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Architektura Mariánského pomníku v Poděbradech.
Fotografie: Zdeněk Šmahel, březen, duben/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Architektura Mariánského pomníku v Poděbradech. Koroze pískovcového povrchu,
uvolňování tmelů.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, březen, duben/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Architektura Mariánského pomníku v Poděbradech. Detail poškození soklu. Hydroskopické
soli, krusta, uvolněné tmely.

Fotografie: Zdeněk Šmahel, březen, duben/2019

47



RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Architektura Mariánského pomníku v Poděbradech. Detail praskliny.
Fotografie: Zdeněk Šmahel, březen, duben/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Architektura Mariánského pomníku v Poděbradech. Místo trhliny kamenných bloků.
Fotografie: Zdeněk Šmahel, březen, duben/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Architektura Mariánského pomníku v Poděbradech. Kontrast pískovec /beton
Fotografie: Zdeněk Šmahel, březen, duben/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Lokálně výkvěty solí, prolínající hydroskopická vlhkost, opadané tmely.

Architektura Mariánského pomníku v Poděbradech. Spodní tři řady schodiště z betonu. 
Fotografie: Zdeněk Šmahel, březen, duben/2019
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RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, Mariánský sloup, Poděbrady 2019.   BcA. Zdeněk Šmahel

Mariánský pomník v Poděbradech. Celkové pohledy.

V Poděbradech 24.04.2019                                                                          BcA.Zdeněk Šmahel
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